Excursió 1: DONOSTIA – SAN SEBASTIAN

Excursió 2: COSTA BASCA FRANCESA

Excursió 3: BAIONA - BIARRITZ

Excepte els tres mesos d’estiu (del 15 de juny al
15 de setembre) es pot aparcar el cotxe a la platja
d’Ondarreta sense pagar. Per aparcar el cotxe al centre es
recomana el pàrking subterrani per la seva comoditat. Es
pot iniciar l’excursió a Ondarreta, a l’extrem de la qual, hi
ha l’obra de l’escultor Eduardo Chillida anomenada Peine
del Viento. Des d’aquí es pot aprofitar per realitzar un
ascens i descens en el pintoresc funicular del Monte
Igeldo i contemplar la impressionant vista panoràmica de
la ciutat des del mirador.

Sortirem de Donostia-San Sebastián per l’autopista
A-8 direcció Irun-França. Un cop passada la frontera,
arribarem a un poble anomenat Hendaia, després un poblet
anomenat Urruña i a continuació sortirem per la sortida 2
San Juan de Luz Sur-Donibane Lohitzun. En aquesta badia,
que és més gran que la badia de la Concha, hi
desemboquen dos rius i s’hi troben tres pobles: Donibane
Lohitzun, Ziburu i Zokoa. Donibane Lohitzun és un poble
pintoresc amb un encant especial, de gran colorit per les
seves típiques cases d’estil basc amb petits i estrets carrers
per als vianants, plens d’un variat i acurat comerç, bars
amb les seves terrasses i el port pesquer. Un agradable
passeig bordeja tota la platja fins Ziburu (D912) a on està
la casa natal del famós compositor Maurice Ravel.

Sortirem de Donostia-San Sebastián prenent
l’autopista A-8 direcció Irun-França. Un cop passada la
frontera, arribarem a un poble anomenat Hendaia i sortirem
en el següent poblet anomenat Urruña per agafar direcció
Azkaine. Entre Azkaine i Sara (D4) es troba el salt de San
Ignacio i a continuació l’estació del Petit Train de Larrun,
un autèntic tren cremallera obert des de mitjans de març
fins principis de novembre. Des de la part més alta dels
seus 905 metres d’alçada, Larrun, muntanya sagrada del
País Basc, ofereix un dels panorames més preciosos que es
poden imaginar. L’horitzó es presenta sobre 360º. Al fons la
vista ens porta les muntanyes de la cadena pirenaica i
segueix la costa basca, al llarg de l’Oceà Atlàntic de San
Sebastián a Biarritz fins les platges de les Landas.

Us recomanem que seguiu la carretera a la vorera
de la platja fins arribar a Zokoa. Seguiu aquesta preciosa i
allucinant carretera pels espectaculars penya-segats fins
arribar a
Hendaia. Entrareu a la platja passant pel
Château
d’Antoine D’Abbadie, defensor acèrrim de la
cultura i llengua basques. Hendaia té una immensa platja
oberta davant d’ Hondarribia.

Després podeu seguir el viatge passant pel poblet
de Sara que ofereix diversos llocs d’interès turístic. A uns
cinc minuts i a deu minuts de Sara es troben
respectivament Ainhoa, Ezpeleta i Kanbo (Villa Arnaga Museu d’Edmond Rostand, autor de “Cyrano de Bergerac”),
pobles, tots ells, amb un entorn rural molt, molt atractiu
per a visitar.

Creueu el riu Bidasoa per passar a Hondarribia
rodejada de muralles com la plaça militar fronterera, de
gran interès monumental. En el casc antic destaquen
l’església parroquial, el castell fundat pel Rei de Navarra,
convertit en parador nacional, la plaça de les armes i els
preciosos carrers empedrats a on sobresurten les façanes
de volades tallades, escuts i balconades de ferro forjat.
Abaix, en el barri de la marina es poden admirar les cases
de colors dels pescadors, i nombrosos restaurants i típics
bars de “pintxos” amb terrasses.

Arribats a aquest punt, podeu optar per dues
possibilitats diferents: la primera és dirigir-se a la capital de
Baiona i Biarritz per la carretera D-932 i l’altre opció és
creuar la preciosa vall navarra del Baztan fins Elizondo
usant la carretera (121-B). Baiona és la capital
administrativa d’aquesta zona, una ciutat travessada pels
rius Atturri i Errobi amb carrers cèntrics plens de comerç
atractiu i variat que denoten el seu estil medieval.
Destaquen els seus dos museus més importants, el Musée
Basque i el Musée Bonnat. Abandoneu Baiona i preneu la
carretera (N-10) cap a Biarritz. Biarritz és l’estrella
d’aquesta costa considerada durant molts anys la platja
dels reis i la reina de les platges. A l’actualitat aquesta
ciutat manté la seva bellesa, classe i prestigi. Ciutat
eminentment turística plena de petits racons amb encant i
llocs per visitar.

Continueu l’excursió creuant el túnel de la Concha,
per sota o per sobre, on trobareu el Palacio Miramar amb
els seus jardins. Per la seva situació entre les dues platges,
és un lloc privilegiat per admirar la bella badia de la ciutat.
Al final del passeig de la Concha creuant els jardins
d’Alberdi-Eder es troba la casa de la vila de San Sebastián
(antic Casino) i el Boulevard, que recorden l’estil romàntic
de la ciutat junt a l’Hotel María Cristina i el Teatre Victoria
Eugenia. Ja en el centre de la ciutat es pot creuar el riu
Urumea per qualsevol dels tres ponts i seguir caminant pel
passeig de França o pel passeig marítim de la Zurriola.
La Plaza de la Constitución a la Parte Vieja
Donostiarra, al peu del Monte Urgull i al costat del petit port
de pescadors (Museu Naval i Aquarium) és la zona de
vianants de major atracció de la ciutat. Aquí es concentren
el major número de restaurants, bars, petit comerç i
monuments històrics (Museu San Telmo, Església de
San Vicente i la Basílica de Santa María del Coro) que
són, sens dubte, una alternativa d’èxit per tots els gustos.
Val la pena pujar al Monte Urgull (Castell de la Mota)
recorrent el circuit de camins que us portaran a la Casa de
la Historia de San Sebastián ja a dalt de tot, molt
recomanable.

Donostia-San Sebastián a més de ser bressol de
molts prestigiosos xefs i restaurants de l’alta gastronomia
basca ofereix una alternativa cultural, esportiva i d’oci que
reuneix a molts admiradors en diferents festivals i concerts
durant tot l’any, esdeveniments que es repeteixen
anualment cada cop amb més participació i animació.

Un altre cop, us recomanem pujar al Monte
Jaizkibel a través de la carretera (GI-3440) des d’on
observareu les vistes panoràmiques de la costa. En el
descens es pot visitar el Santuari de la Verge de
Guadalupe i a poca distància la Fortalesa de Guadalupe.
A Jaizkibel es poden realitzar diversos recorreguts
disfrutant de l’entorn natural i contemplar les seves
meravelloses vistes. Al baixar de Jaizkibel arribareu a un
dels únics fiords naturals de la costa basca: Pasaia.

L’altra opció és dirigir-se cap la Vall de Baztan a
Elizondo o escurçar el recorregut per Zugarramurdi i
Etxalar, Donamaria, Doneztebe per arribar a Lesaka i
Bera per la carretera (N-121).

Excursió 4: ZARAUTZ – GETARIA - ZUMAIA
Podem arribar a Zarautz per la carretera de la
costa (N-634) creuant Usurbil, Aguinaga i Orio o per
l’autopista (A-8) per arribar en 15-20 minuts. Zarautz es
situa en una extensa plana i oberta al mar. És una localitat
atractiva, moderna, turística i de serveis. La seva platja és
la més llarga del litoral de Guipúscoa i es practica amb
intensitat l’esport del surf durant tot l’any.
Prosseguint per la ruta panoràmica costera (N634) s’arriba a Getaria, famós port de pescadors, lloc de
naixement
del
navegant
Juan
Sebastián
Elkano,
protagonista d’una de les aventures més fantàstiques de la
història: la primera volta al món per mars i oceans. Coses
que no s’han de deixar de fer a Getaria són: 1. Visitar el
seu casc antic amb cases tradicionals de pescadors,
atapeïdes, netes, de colors alegres i balconades de fusta. 2.
Menjar un bon rèmol, besuc o rap en el port i veure txakoli
3. Gaudir de la platja i de l’entorn del “Ratón de Getaria” i
4. Visitar el museu del sastre mundialment conegut
Cristóbal Balentziaga.

Des de Getaria arribarem a Zumaia. Només
entrar, podeu visitar el museu del pintor Ignacio Zuloaga i
el museu de Laia. També es poden visitar les dues platges
de la localitat, Itzurun i Santiago totalment diferents. La
platja de Santiago amb unes petites dunes està situada
abans de l’entrada del poble i la platja de Itzurun està
situada a l’altre costat del poble reconeguda per les seves
sorres i aigües amb propietats beneficioses per la salut per
la seva alta concentració en iode.

Podem allargar el que vulguem l’excursió per la
costa, depèn del temps que tinguem. És molt atractiu el
poble de pescadors de Lekeitio i també en el cor de la
Reserva Natural de Urdaibai Ea, Elantxobe, Bermeo,
Mundaka… Tornarem a Donostia-San Sebastián per
l’autopista (A-8).

Excursió 5: MONT HERNIO - ERREZIL
Partirem de Donostia-San Sebastián per la (N-1)
fins Tolosa. Sortirem per la tercera i última sortida de
Tolosa i ens desviarem a mà esquerra per la carretera (GI2634) direcció a Azpeitia. Pujant aquest bonic recorregut
passant per Albizttur i fins arribar al “Alto de Bidania”. A
pocs metres del “Alto de Bidania” podem prendre un
piscolabis a la terrassa o en el porxo del restaurant “La
Trinchera” amb unes vistes impressionants a la Vall de
Errezil.
A la dreta ens queda la cresta del “Massís
d’Hernio” i als nostres peus a ull d’àliga real
contemplarem la vall verda i profunda, els prats, els
“caseríos” i els boscos. El que veieu al fons de la vall és el
poble de Errezil.
Seguint la carretera arribarem a Azpeitia a on es
troba el “Santuario de Loyola”. Podem visitar aquest
esplèndid conjunt monumental d’estil barroc al voltant de la
Basílica de San Ignacio de Loyola, fundador de la
Companyia de Jesús (Jesuïtes). També és molt interessant
fer una parada en el “Museo Vasco del Ferrocarril” a on es
pot gaudir d’un passeig en ferrocarril d’uns 20 minuts.

Seguint la (N-634) direcció a Deba ens trobarem
amb un entorn de muntanya de pedra calcària. Són molt
rellevants les Coves de Ekain (1969) considerades entre
les cinc millors de l’art rupestre del món per la troballa
d’importants pintures policromes en el seu interior.
Després de Deba segueix la carretera fins
Mutriku, típic port pesquer, famosa per les seves
conserves de peix, en especial d’anxoves. Al final del port
trobareu una peculiar piscina natural amb aigua de mar
molt divertida per banyar-se. Es poden realitzar
interessants recorreguts de senderisme ben senyalitzats.

Excursió 6: MONT TXINDOKI - ORDIZIA
Sortirem des de Donostia-San Sebastián direcció
cap a Tolosa per la N-1 (20 minuts). Sortirem a la següent
sortida desviant-nos fins el poblet anomenat Alegia (GI2133).
Des d’Alegia anirem en direcció a Amezketa per
endinsar-nos a l’entorn del Mont Larrunharri (Txindoki)
(1.000 m d’alçada). Aquesta àrea està declarada com una
reserva natural des de l’any 1994, amb unes 10.956
hectàrees de superfície, conté nombrosos monuments
megalítics, dotzenes de coves i ermites, i zones
d’importància mitològica.
A partir d’Amezketa, es puja per una carretera que
ofereix precioses vistes panoràmiques fins a Abaltzisketa,
des d’on es veu amb gran amplitud el Monte Larrunharri i
tot el seu entorn.
D’Abaltzisketa arribarem en una curta pujada fins
a la zona de Larraitz, a les faldes del Monte Larrunharri.
A partir de Larraitz baixarem direcció primer a
Zaldibia i després a Ordizia. El casc històric i nucli de la
vila declarat com a “Conjunt Monumental Històric”, és un
espai de planta medieval de carrers estrets. Però el gran
atractiu d’Ordizia és el mercat de productes del país
l’origen del qual data del segle XI i XII. La seva celebració
té lloc tots els dimecres de l’any.
Continuarem la nostra ruta per la N-1 direcció a un
poble anomenat Idiazabal. En el País Basc la pastura ha
estat tradicionalment una de les principals ocupacions pel
que s’ha anat elaborant molt formatge arribant a ser un
dels productes més representatius del País Basc. El
formatge d’Idiazabal amb denominació d’origen gaudeix
d’un reconegut renom a nivell internacional. Per aquestes
raons s’ha erigit el Monument al Pastor i el Museu del
Formatge d’Idiazabal. Tornarem per la nacional N-1 a
Donostia –San Sebastián.

Excursió 7: PARC NATURAL PAGOETA
Des de Azpeitia creuarem la vall de l’Urola per
passar per Zestoa. Una de les més importants visites que
podeu aprofitar a Zestoa són les rèpliques de les “Coves
d’Ekain (Cita prèvia: 943.868.811) considerades entre
les cinc millors d’art rupestre del món per la troballa
d’importants pintures policromes al seu interior. Tornarem
per l’autopista (A-8) a Donostia-San Sebastián.

El Parc natural de Pagoeta es troba a Aia (GI2631) molt a prop de la costa, a pocs quilòmetres de Orio i
Zarautz. Entre l’amplia gama de valors de gran interès cal
destacar dues visites: 1. visita guiada al “complejo
Ferrón-Molinero de Agorregi” i 2. visita a l’entorn del
“Caserío Iturraran”, centre d’interpretació per als
visitants, a on s’ha creat un jardí botànic d’espècies
autòctones i exòtiques.

